
Week 49 (2021) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen  

Bekendmakingen 

Beleidsregel Handhavingsprotocol Opiumwet 13b Someren 2021   

 

De burgemeester maakt bekend dat zij op 30 november 2021 de Beleidsregel 

Handhavingsprotocol Opiumwet 13b Someren 2021 heeft vastgesteld. De Beleidsregel 

Handhavingsprotocol Opiumwet 13b Someren 2021 vervangt de Beleidsregel 

Handhavingsprotocol Opiumwet 13b Someren 2019. 

 

In deze nieuwe beleidsregel is een waarschuwingsstap ingebouwd voor situaties 

waarbij het gaat om een eerste overtreding met een beperkte hoeveelheid softdrugs 

in (huur)woningen.  

 

De Beleidsregel Handhavingsprotocol Opiumwet 13b Someren 2021 treedt in werking 

op de eerste dag na de datum van bekendmaking. De beleidsregel is langs 

elektronische weg te raadplegen op www.someren.nl.  

 

De Beleidsregel Handhavingsprotocol Opiumwet 13b Someren 2021 ligt ook, tot zes 

weken na deze bekendmaking, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ter inzage bij 

het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Someren. De stukken kunt u op 

afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via 

telefoonnummer (0493) 494 888. 

 

Omgevingsvergunningen 

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op 

afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Een afspraak 

kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen  

 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 

In de periode van 26 november t/m 2 december 2021 zijn de volgende aanvragen 

omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes): 

- Kanaaldijk-zuid 59, uitbreiden van een woonhuis (29-11-2021); 
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- Kerkendijk 168, verbouwen van een bijgebouw tot mantelzorgwoning (29-

11-2021); 

- Laan ten Boomen 29, oprichten van een woonhuis met garage (30-11-

2021); 

- Peelweg 8, oprichten van een pluimveestal (1-12-2021); 

- Ruiter ongen., verplaatsen van een schuilgelegenheid voor paarden (1-12-

2021). 

 

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure  

 

In de periode van 26 november t/m 2 december 2021 zijn de volgende verleende 

omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): 

- Driehoekstraat 24, oprichten van een bedrijfsgebouw (1-12-2021); 

- Kerkendijk 138, herbouwen van een woonhuis (1-12-2021); 

- Morgenrood 23, uitbreiden van een woonhuis (30-11-2021); 

- Postel 26, veranderen van de voorgevel van het hoofdgebouw (1-12-2021). 

 

Verlengen beslistermijn 

 

In de periode van 26 november t/m 2 december zijn de volgende verlengingen van de 

beslistermijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes): 

- Dooleggersbaan 12, afwijken van de bestemming t.b.v. uitbreiden 

voerkeuken, milieuneutraal veranderen van de inrichting (26-11-2021); 

- Laan ten Boomen ongen., oprichten van een woonhuis (2-12-2021). 

Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is 

geen bezwaar of beroep mogelijk. 

 

 

 


